
 

 

SKRIPSI 

 

HAMBATAN EKSPRESI VASCULAR ENDOTHELIAL 

GROWTH FACTOR (VEGF) OLEH EKSTRAK DAUN  

Gynura procumbens PADA PEMBULUH DARAH 

MEMBRAN KORIOALANTOIS TELUR 

AYAM BEREMBRIO 

 
 

 
 

 

 

Oleh 

 

 

ROSANTI KURNIA DEWI 

NIM 060710282 

 

 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2011 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Hambatan ekspresi vascular endothelial growth Dewi, rosanti Kurnia 



 

 

HAMBATAN EKSPRESI VASCULARITATION ENDOTHELIAL GROWTH 

FACTOR (VEGF) OLEH EKSTRAK DAUN  

Gynura procumbens  PADA PEMBULUH DARAH 

MEMBRAN KORIOALANTOIS TELUR  

AYAM BEREMBRIO 

 

 

Skripsi 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Kedokteran Hewan  

pada 

Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga 

 

 

 

 

Oleh : 

 

ROSANTI KURNIA DEWI 

NIM 060710282 

 

 

 

 

 

 

 

Menyetujui 

Komisi Pembimbing, 

 

                                                                        

 

 

(Dr. Dady Soegianto Nazar, M.Sc.,drh.)             (Hermin Ratnani, M.Si.,drh.)                                    

                Pembimbing Utama          Pembimbing  Serta 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Hambatan ekspresi vascular endothelial growth Dewi, rosanti Kurnia 



 

 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi berjudul: 

HAMBATAN EKSPRESI VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR 

(VEGF) OLEH EKSTRAK DAUN Gynura procumbens  

PADA PEMBULUH DARAH MEMBRAN KORIOALANTOIS 

TELUR AYAM BEREMBRIO 

 

Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di 

suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 

tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

 

 

 

Surabaya,   Juli 2011 

 

Rosanti Kurnia Dewi 

    NIM 060710282 

 

 

 

 

 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Hambatan ekspresi vascular endothelial growth Dewi, rosanti Kurnia 



 

 

Telah dinilai pada Seminar Hasil Penelitian 

Tanggal : 30 Juni 2011 

 

KOMISI PENILAI SEMINAR HASIL PENELITIAN 

 

Ketua   : Prof. Dr. Dewa Ketut Meles, M.S., drh 

Sekretaris  : Dr. Iwan Sahrial Hamid, M.Si., drh 

Anggota  : Dr. E. Bimo Aksono, M.Kes., drh 

Pembimbing Utama : Dr. Dady Soegianto Nazar, M.Sc., drh 

Pembimbing Serta : Hermin Ratnani, M.Si., drh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Hambatan ekspresi vascular endothelial growth Dewi, rosanti Kurnia 



 

 

Telah diuji pada  

Tanggal : 11 Juli 2011 

 

KOMISI PENGUJI SKRIPSI 

 

Ketua  : Prof. Dr. Dewa Ketut Meles, M.S., drh 

Anggota : Dr. Iwan Sahrial Hamid, M.Si., drh 

    Dr. E. Bimo Aksono, M.Kes., drh 

    Dr. Dady Soegianto Nazar, M.Sc., drh 

    Hermin Ratnani, M.Si., drh 

 

 

 

Surabaya, 12 Juli 2011 

Fakultas Kedokteran Hewan 

Universitas Airlangga 

Dekan, 

 

 

Prof. Hj. Romziah Sidik., Ph.D., drh 

NIP. 195312161978062001 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Hambatan ekspresi vascular endothelial growth Dewi, rosanti Kurnia 



 

 

Effectivity of Gynura procumbens Extract to Inhibit Vascular Endothelial 

Growth Factor (VEGF) Expression on New Blood Vessels of  

Chorioallantois Membran (CAM) Chick Embryonal 

 

 

Rosanti Kurnia Dewi 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Angiogenesis is the new blood vessels formation normality and important on 

growth and development of individu. Angiogenesis also have contribution to 

carcinogenesis or uncontrolled and malignant cancer cell development, become 

pathologic condition like inflammatory and infection. The purpose of this research for 

knew the effectivities of Gynura procumbens extract on various dose for inhibition 

VEGF expression. This research was done to effort cancer progress inhibition. 

However, angiogenesis is part of carcinogenesis causes. The Chorio Allantoic 

Membrane (CAM) methods was used for this aim. Eggs at the age of nine days were 

divided into 6 groups. Group I were negative control of vehicle, group II were zero 

treatment: 60 ng bFGF which aplicated into paper dish. The next four groups were 

extract of Gynura procumbens that divided in four dose: 60, 75, 90 and 110 µg + 

bFGF 60 ng which applicated into  paper dish. At the twelve days old, VEGF 

expression analysis was done which imunohystochemical method with anti VEGF’s 

antibody. The result of this research showed that there was significant different 

(p<0.05) on give of Gynura procumbens extract to VEGF expression. The most 

significant VEGF inhibition by Gynura procumbens extract with dose 110 µg. The 

conclusion on this study was Gynura procumbens extract effective to inhibit the 

VEGF expression on CAM embrio chick. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Sel kanker adalah sel yang telah mengalami penurunan atau kehilangan 

fungsi, khususnya bereproduksi secara terus menerus, mengkonsumsi sumber energi 

tubuh, menginvasi jaringan sekitar dan mampu menyebar (metastasis) ke organ lain. 

Jika sel kanker berkembang dan jumlahnya cukup, organisme akan mati (King, 

2000). Berdasarkan organ tubuh yang terserang, dikenal berbagai jenis kanker seperti 

kanker payudara, kanker mulut rahim, kanker otak, kanker hati, kanker paru, kanker 

prostat, kanker kulit dan kanker usus. Di Indonesia yang paling banyak ditemukan 

adalah kanker mulut rahim dan kanker payudara (Mangan, 2003). 

 Insidensi kanker pada hewan banyak dialami oleh anjing dan kucing, yaitu 

kanker kelenjar mamae yang menempati 5-7% populasi hewan betina, sedangkan 

peringkat kedua adalah kanker kulit. Anjing betina pengidap kanker kelenjar mamae, 

sebanyak 50% bersifat benigna dan 50% bersifat maligna. Kejadian kanker kelenjar 

mamae pada kucing tampaknya jarang terjadi, namun dari keseluruhan kasus kanker 

mamae yang terjadi pada kucing terdapat 85% bersifat maligna dan sisanya bersifat 

benigna (Liptak, 2004). 

 Proses pertumbuhan kanker dinamakan karsinogenesis, yaitu dimulai dari satu 

sel kanker yang memperbanyak diri dan membentuk satu koloni kecil dalam jaringan 

yang sama. Perkembangan berikutnya akan terjadi perubahan genetik (aktivasi 

onkogen) yang disebabkan koloni dari sel abnormal menjadi maligna (Bernard, 
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2000). Terdapat enam ciri khas perubahan yang terjadi pada sel normal menjadi sel 

maligna yaitu: 1) sel kanker mampu mencukupi kebutuhan sinyal pertumbuhannya 

sendiri, 2) tidak sensitif terhadap sinyal anti pertumbuhan, 3) dapat menghindar dari 

mekanisme apoptosis, 4) memiliki potensi yang tidak terbatas untuk bereplikasi, 5) 

mampu mencukupi kebutuhan oksigen dan nutrisinya sendiri melalui pembentukan 

pembuluh darah baru (angiogenesis), serta 6) mampu menginvasi jaringan sekitarnya 

dan dapat bermetastasis (Hanahan dan Weinberg, 2000). 

 Beberapa upaya untuk mengatasi semakin meningkatnya kejadian kanker 

masih banyak menemui kendala, baik dalam upaya pencegahan maupun pengobatan 

kanker. Pengobatan yang selama ini dilakukan meliputi penyinaran, radioterapi, 

pembedahan, dan kemoterapi menggunakan obat (Novalina, 2003). Pengobatan 

kanker dengan cara membunuh sel kanker dianggap  masih kurang efektif karena 

karsinogen yang terdapat dalam sel kanker masih dapat menyebar ke jaringan lain 

bersama aliran darah. Oleh karena itu, pengobatan kanker melalui penghambatan 

angiogenesis lebih efektif dalam mengobati kanker dari pada membunuh sel kanker 

secara langsung. Selain itu penghambatan angiogenesis mengakibatkan hambatan 

pada distribusi nutrisi dan oksigen ke sel kanker sehingga pertumbuhan sel kanker 

lebih lanjut juga terhambat (Raffi, 2002). 

 Angiogenesis adalah proses pembentukan pembuluh darah baru yang terjadi 

secara normal dan sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. 

Angiogenesis juga terlibat dalam proses penyembuhan serta pembentukan jaringan 

baru setelah mengalami kerusakan. Kontribusi angiogenesis juga terjadi pada 
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peristiwa karsinogenesis atau pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dan 

bersifat ganas. Angiogenesis juga berkembang menjadi suatu yang bersifat patologis 

seperti keadaan inflamasi dan beberapa penyakit infeksi (Anas, 2010). 

 Proses angiogenesis sebagai indikator adanya perubahan status sel kanker dari 

benigna menjadi maligna. Sel kanker diketahui bersifat maligna apabila sudah 

berukuran lebih dari 2 mm
3
 (Bergers, et al., 2002). Perkembangan sel kanker 

terutama yang bersifat maligna menginduksi terbentuknya angiogenesis dengan 

mengaktivasi beberapa faktor pertumbuhan seperti Vascular Endothelial Growth 

Factor (VEGF), basic Fibroblast Growth Factor  (bFGF), Platelet Derived Growth 

Factor (PDGF), Epidermal Growth Factor  (EGF) dan  Tumour Necrosis Factor 

(TNFα) (Papetti dan Herman, 2002). 

Vascular Endothelial Growth Factor diketahui mempunyai kontribusi besar 

terhadap angiogenesis. Regulasi VEGF melibatkan komponen besar dalam respon 

aktivitas fisiologis dan perannya pada angiogenesis diduga sangat penting untuk 

perbaikan kerusakan pembuluh darah (Robinson, et al., 2004). Percobaan in vitro sel 

endotel kapiler menunjukkan bahwa VEGF merupakan stimulator yang potensial 

terhadap angiogenesis sebab keberadaannya sebagai faktor pertumbuhan 

mengakibatkan proliferasi dan migrasi sel endotel, bahkan pembentukkan tube 

formation pada perangkaian pembuluh kapiler (Prior, et al., 2004). 

Regulator positif faktor pertumbuhan juga diperankan oleh bFGF karena 

berperan penting sebagai pemicu angiogenesis secara normal. Basic Fibroblast 

Growth Factor mempunyai struktur yang tersusun atas polipeptida dengan berat 
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molekul 18 – 25 kDa. Fungsi utama dalam memicu angiogenesis dimulai dari 

stimulasi proliferasi sel endotel, migrasi, memicu dihasilkannya aktivator 

plasminogen dan kolagenase. Basic Fibroblast Growth Factor memicu transformasi 

embrional mesoderm menjadi hemangioblast. Terbentuknya hemangioblast 

mengaktivasi VEGF membentuk angioblast, selanjutnya angioblast berdeferensiasi 

menjadi sel endotel yang bermigrasi ke arah tepi lumen pembuluh darah (Papetti dan 

Herman, 2002). Pemberian bFGF pada penelitian ini diharapkan sebagai pemicu 

terjadinya angiogenesis pada pembuluh darah membran korioalantois, demikian pula 

dapat mengaktivasi ekspresi VEGF . 

Penggunaan obat anti angiogenesis yang telah dikembangkan oleh beberapa 

peneliti diantaranya Celastrol, Bevacizumab, Trombospodin, Tumstatin. Sifat obat 

tersebut tampaknya bersifat selektif, artinya hanya efektif untuk tahap tertentu saja 

dari keseluruhan proses angiogenesis. Misalnya Bevacizumab menghambat faktor 

pertumbuhan VEGF dan Tumstatin menghambat proliferasi sel endotel, sedangkan 

proses angiogenesis sangat komplek meliputi berbagai tahap, seperti aktifasi faktor 

pertumbuhan, proliferasi, migrasi, pembentukan tube formation, aktivasi enzim 

matrix proteinase yang semuanya saling terkait (Kerbel dan Folkman, 2002). 

 Penggunaan obat asal tanaman menjadi alternatif dalam upaya pencegahan 

kanker melalui hambatan angiogenesis, dibandingkan dengan kemoterapi terdapat 

perbedaan dalam hal efek farmakologis yang ditimbulkan. Tanaman obat dengan sifat 

alamiahnya sebagai imunostimulan bisa meningkatkan daya tahan tubuh, meredam 

keganasan zat toksik yang dikeluarkan sel kanker, menghambat pertumbuhan sel 
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kanker (sitostatik), memutus distribusi zat nutrisi dan oksigen ke sel kanker melalui 

penghentian aliran darah (hemostatik) serta sifat lain seperti anti inflamasi, antipiretik 

dan analgesik (Herba, 2003). 

 Dipilih satu tanaman obat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ekstrak 

daun sambung nyawa (Gynura procumbens), dimana berdasarkan penelitian 

sebelumnya telah dicoba khasiatnya baik in vitro maupun in vivo pada beberapa 

kejadian kanker, seperti kanker kelenjar mamae, kanker paru, kanker servik dan 

kolon. Meiyanto, dkk. (2007) menyatakan bahwa pemberian ekstrak Gynura 

procumbens dosis 250, 500 dan 750 mg/kg BB mampu menurunkan insidensi tumor 

mamae pada tikus Spraque Dawley sebelum inisiasi dengan karsinogen 7,12-

Dimethylbenz(a)antrasen (DMBA). Pemberian satu minggu setelah inisiasi DMBA 

tidak mampu menurunkan insidensi tumor mamae, tetapi mampu menurunkan jumlah 

nodul tumor (Tumour Multiplicity). 

Angiogenesis tidak terlepas dari peran besar faktor pertumbuhan, maka 

sebagai fokus utama dalam penelitian ini akan diamati ekspresi VEGF sebagai faktor 

pertumbuhan angiogenesis. Pengamatan dilakukan dengan pemberian ekstrak daun 

Gynura procumbens dalam berbagai dosis pada endotel dari pembuluh darah 

membran korioalantois telur ayam berembrio yang diinduksi dengan bFGF. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian penggunaan ekstrak Gynura 

procumbens sebagai anti angiogenesis, maka dapat ditarik suatu permasalahan: 
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Apakah pemberian ekstrak Gynura procumbens dalam berbagai dosis dapat 

menghambat ekspresi VEGF pada sel endotel pembuluh darah membran 

korioalantois Telur Ayam Berembrio (TAB) yang diinduksi bFGF dengan 

menggunakan metode imunohistokimia? 

 

1.3 Landasan Teori 

Angiogenesis adalah sebuah proses fisiologis yang melibatkan pertumbuhan 

pembuluh darah baru dari pembuluh darah yang lama. Angiogenesis merupakan suatu 

proses normal dan penting dalam pertumbuhan dan pengembangan, serta dalam 

penyembuhan luka, namun angiogenesis juga merupakan langkah fundamental dalam 

transisi kanker dari keadaan benigna menjadi maligna. Sifat permeabilitas, serta 

pengendalian pertumbuhan pembuluh darah baru pada kanker berbeda dengan pada 

jaringan normal. Dibandingkan dengan pembuluh darah di jaringan normal, kapiler di 

kanker lebih besar permiabilitasnya sehingga lebih mudah mengalami ekstravasasi 

(Habib, 2008).  

Angiogenesis dikontrol oleh zat-zat kimia tertentu yang diproduksi di dalam 

tubuh. Beberapa diantara zat kimia tersebut merangsang sel untuk memperbaiki 

pembuluh darah yang rusak ataupun membentuk pembuluh darah yang baru. Zat 

kimia yang lainnya, yang disebut sebagai inhibitor angiogenesis, memberikan sinyal 

pada sel untuk menghentikan proses angiogenesis ini. Proses angiogenesis, terdapat 

degradasi matriks ektrasel serta pencabangan baru (sprouting) dan migrasi sel endotel 

dari kapiler yang telah ada. Proses ini berjalan seiring dengan proses tumbuh 
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kembang individu.  Pada individu dewasa proses ini terjadi pada saat penyembuhan 

luka dan perbaikan jaringan tubuh yang rusak. Sebetulnya angiogenesis adalah 

sebuah proses yang sehat, tetapi pada penderita kanker, proses pembentukan 

pembuluh darah baru ini akan membuat tumor memiliki jaringan pembuluh darah 

sendiri yang akan membuatnya tumbuh dengan cepat dan ganas (The Medical News, 

2010). 

Pembentukan pembuluh darah melalui angiogenesis diperlukan untuk kanker 

agar dapat berkembang dan bermetastasis. Berkaitan dengan proses angiogenesis 

tersebut antara lain diperlukan VEGF yang merupakan peptida angiogenik yang 

sangat berpotensi dalam mengendali pengembangan hematopoietic stem cell dan 

pengubahan matriks ekstrasel. In vitro VEGF merangsang degradasi matriks ekstrasel 

dan proliferasi, migrasi dan pembentukan rongga pembuluh pada sel endotel 

pembuluh darah. In vivo mengatur permiabilitas dinding kapiler yang merupakan hal 

penting dalam proses awal angiogenesis. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat 

Anas (2010) dalam Yang, et al (2006) menyatakan bahwa faktor pertumbuhan seperti 

VEGF, bFGF, dan Tumour Growth Factor (TGF) akan menginduksi jalur-jalur sinyal 

tranduksi seperti Phospo Lipase C Gamma (PLCγ), Phospo Inositol Three Kinase 

(PI3K), Serine (Ser) dan Serine modified activated dioxide (Smad) yang akan 

mengakibatkan proliferasi sel endotel, peningkatan permeabilitas vaskuler dan 

migrasi sel endotel. Ekstra seluler matrik protease dan beberapa regulator akan 

menginduksi matrix remodeling yang akan mempersiapkan migrasi sel endotel dari 

pembuluh darah yang telah ada membentuk pembuluh darah baru. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan : Mengetahui aktivitas ekstrak Gynura  procumbens 

dalam berbagai dosis sebagai anti angiogenesis melalui hambatan ekspresi VEGF 

pada endotel pembuluh darah  membran korioalantois TAB  yang diinduksi bFGF 

dengan menggunakan metode imunohistokimia. 

 

1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

1.5.1. Teoritik : 

Dapat diketahui Kinerja ekstrak daun Gynura procumbens sebagai anti 

angiogenesis melalui pengamatan ekspresi VEGF 

1.5.2. Metodologik : 

Telur ayam berembrio dapat dipakai sebagai model in vivo pada penelitian 

angiogenesis sebagai uji khasiat obat /  tanaman obat  

1.5.3.  Aplikatif : 

Dapat diketahui Khasiat ekstrak daun Gynura procumbens sebagai anti 

angiogenesis. 

 

1.6. Hipotesis 

 Hipotesis yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah: Ekstrak daun 

Gynura procumbens dapat  menghambat ekspresi VEGF pada endotel  pembuluh 

darah  membran korioalantois TAB yang diinduksi bFGF dengan menggunakan 

metode imunohistokimia. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Angiogenesis pada Proses Karsinogenesis 

Angiogenesis adalah proses pembentukan pembuluh darah baru yang secara 

integral terjadi pada proses perkembangan fisiologis normal dan keadaan patologis, 

perkembangan dari pertumbuhan tumor dan metastasis pada penyakit okular dan 

inflamasi. Uji angiogenesis digunakan untuk menguji efektivitas baik agen pemicu 

maupun anti angiogenik (Auerbach, et al., 2003). 

Tahapan dari angiogenesis meliputi beberapa tahapan yaitu: tahap 

pencabangan pembuluh darah baru dan migrasi sel endotel. Tahap pencabangan baru 

merupakan identifikasi awal dari angiogenesis. Tanda-tanda biologis awal 

pencabangan baru yaitu terlihat adanya faktor pertumbuhan angiogenesis yang 

ditunjukkan oleh sel endotel pada vena sebelumnya. Aktivasi sel endotel dimulai dari 

pelepasan enzim protease yang didegradasi oleh membran basal supaya sel endotel 

kembali ke dinding pembuluh darah aslinya. Sel endotel berproliferasi disekitar 

matriks dan membentuk percabangan kuat yang berhubungan dengan pembuluh darah 

di sekitarnya. Percabangan pada stimulus angiogenesis, sel endotel bermigrasi 

berpasangan menggunakan molekul adesi yang hampir sama dengan sel pengait atau 

yang disebut dengan sel integrin. Percabangan ini tumbuh beberapa milimeter setiap 

harinya dan pembuluh darah baru tidak bisa tumbuh menyilang pada vaskularisasi 

(Burri. et al., 2004). 
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Tahap selanjutnya dari angiogenesis yaitu migrasi sel endotel. Pada tahapan 

ini dinding kapiler dari pembuluh darah melanjutkan pertumbuhannya ke dalam 

lumen pembuluh darah yang lain. Ada empat fase dari migrasi yaitu : 1) tumbuhnya 

dua dinding kapiler yang berlawanan, 2) bergabungnya sel-sel endotel yang diatur 

kembali dan perlubangan pada bilayer mempermudah faktor pertumbuhan dan sel 

masuk ke dalam lumen, 3) pusat dari angiogenesis terbentuk antara pembuluh darah 

baru yang diisi oleh pericytes dan myofibroblast, 4) pusat angiogenesis berupa 

munculnya daging tanpa disertai perubahan menjadi bentuk sebelumnya (Burri. et al., 

2004). 

Tumor yang berukuran 1 – 2 mm
3
 belum dijumpai adanya vaskularisasi. Pada 

kanker yang berukuran lebih dari 2 mm
3
 akan membentuk pembuluh darah baru 

karena dalam proliferasi selnya kekurangan oksigen dan nutrisi untuk pertumbuhan 

sel kanker menjadi lebih ganas, sehingga diperlukan pembuluh darah baru yang dapat 

membawa oksigen dan nutrisi ke daerah kanker. Angiogenesis memegang peranan 

yang sangat penting pada perkembangan dari hipoplasia menjadi neoplasia. 

Neovaskularisasi juga mempengaruhi penyebaran sel kanker ke sel tubuh khususnya 

dalam memacu terjadinya metastatis. Tingkat vaskularisasi dari kanker menjadi 

indikator terjadinya metastasis (http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-07). 

Pertumbuhan sel-sel kanker dapat dihambat melalui hambatan metastasis 

diperlukan antiangiogenesis agar sel-sel kanker tidak mendapatkan suplai oksigen dan 

nutrisi yang cukup. Beberapa tahapan dalam penghambatan angiogenesis, antara lain 

penghambatan endogenoes angiogenic factor seperti bFGF, VEGF, dan Circulating 
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Endothelial Progenitor Cells (CEPs); menghambat enzim degradasi matrix 

metalloproteinases (MMPs) yang bertanggung jawab terhadap degradasi membran 

basal pembuluh darah ; menghambat proliferasi sel endotel ; menghambat 

perpindahan sel endotel serta menghambat aktivasi dan deferensial sel endotel 

(Stegmann, 1998). 

Ada dua klas angiogenesis inhibitor yaitu secara langsung maupun tidak 

langsung. Angiogenesis inhibitor secara langsung seperti vitaxin, angiostatin, dan 

lainnya, pencegah proliferasi sel endotel vaskuler, migrasi atau mencegah kematian 

sel akibat dari respon protein proangiogenik, termasuk VEGF, bFGF, Interleukin-8 

(IL-8), PDGF dan Platelet Derived Epidermal Growth Factor (PD-EGF). 

Angiogenesis inhibitor secara langsung adalah lemah sekali dalam menginduksi 

resistensi obat, karena target genetik terhadap sel endotel bersifat stabil dibandingkan 

sel tumor mutasi yang tidak stabil. Angiogenesis inhibitor secara tidak langsung 

seperti Herceptin dan Interferon-α (IFNα) umumnya mencegah ekspresi atau 

menghambat aktivitas protein tumor yang mengaktifkan angiogenesis dan bisa juga 

menghambat ekspresi reseptor sel endotel (Kerbel & Folkman, 2002). Beberapa 

kemungkinan aktivitas tanaman obat telah ditunjukan dapat menghambat 

angiogenesis melalui mekanisme yang tampak pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Mekanisme hambatan angiogenesis secara langsung dan tidak langsung 

(Kerbel and Folkman,2002) 

 

 

Basic Fibroblast Growth Factor dan VEGF merupakan komponen utama 

dalam proses terjadinya angiogenesis pada luka serta pada sel kanker. Berbagai 

penelitian in vitro menyebutkan bahwa VEGF berperan penting dalam mempercepat 

proliferasi sel endothel serta mempercepat pembentukan kapiler-kapiler pembuluh 

darah baru. Vascular Endothelial Growth Factor menyebabkan adanya tanda sebuah 

aliran yang beragam di dalam sel-sel endothel. Ikatan reseptor-2VEGF (VEGFR-2) 

menjadi tanda awal dimulainya aliran enzim tyrosin kinase yang menstimulasi faktor-

faktor produksi yang bervariasi dengan berbagai rangsangan melalui permeabilitas 

pembuluh darah (exogen-Nitric Oxides (eNOS), produksi Nitric Oxides (NO)), 

proliferasi (bFGF), migrasi (Intraceluller Adetion Molecules 
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(ICAMs)/Vascularitation Adetion Molecules (VCAMs)/MMPs) dan yang terakhir 

yaitu proses diferensiasi menjadi pembuluh darah yang mature (Prior, 2004).  

Basic Fibroblast Growth Factor, yang lebih sering dikenal sebagai bFGF 

atau FGF-2, merupakan bagian dari golongan Fibroblast Growth Factor (FGF) 

yang berpengaruh pada kebanyakan aktivitas seluler, berinteraksi dengan tidak 

lebih dari 23 ligan, empat reseptor dan dengan berbagai ko-reseptor yang 

menyebar secara kompleks menjadi sebuah tanda adanya efek terhadap 

berbagai reseptor (Powers, 2000). Basic Fibroblast Growth Factor umumnya 

diidentifikasi sebagai mitogen dengan prominen angiogenik, yang sekarang 

lebih dikenal sebagai multifungtional growth factors. Pengaruh lebih lanjut dari 

kerja bFGF merupakan efek biologi pada sel target melalui reseptor FGF pada 

permukaan sel. Ikatan ligan reseptor dimerizasi dan autofosforilasi mengikuti 

ikatan dan aktivasi dari protein target sitoplasmik (Kouhara, 1997; 

Muhammadi, 1991). 

 

2.2 Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) 

Diketahui faktor angiogenik yang dikarakterisasi terbaik adalah VEGF. Hasil 

identifikasi gen tunggal didapatkan generasi enam isoform VEGF dengan komposisi 

121, 145, 165, 183, 189 dan 206 asam amino, meskipun VEGF 165 merupakan 

isoform yang diekspresikan terbesar, namun secara keseluruhan mempunyai aktivitas 

biologis yang identik. Struktur VEGF merupakan ikatan yang kuat glikoprotein 

dimerik dengan disulfide. Berat molekul 34 -45 kDa. Aktivitas biologisnya menurun 
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terhadap keberadaan agen penghambat (Papetti dan Herman, 2002). Level VEGF 

tinggi dihasilkan pada proses angiogenesis, terutama jaringan fetal, plasenta, dan 

korpus luteum, demikian pula pada sebagian besar tumor. Vascular Endothelial 

Growth Factor diketahui terikat dengan tiga macam reseptor tirosin kinase, yaitu : 

FLt-1 (VEGFR-1), KDR/Flk-1 (VEGFR-2) dan FLt-4 (VEGFR-3) (De Vries, et al., 

1992). 

Beberapa klas VEGF diklasifikasikan diantaranya VEGF-A, PIGF, VEGF-B, 

VEGF-C, dan VEGF-D. Terpenting pada proses angiogenesis adalah VEGF-A atau 

sering diistilahkan VEGF saja. Peran VEGF pada angiogenesis meliputi peningkatan 

migrasi sel endotel, peningkatan mitosis sel endotel, peningkatan aktivitas methane 

monooxygenase, peningkatan aktivitas αvβ3, penyusunan lumen pembuluh darah, 

kemotaktik untuk makrofag dan granulocytes dan vasodilatasi secara tidak langsung 

melalui pengeluaran NO atau EDRF. Gambar tentang interaksi ligan VEGF dengan 

reseptor VEGF tampak pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Interaksi antara Ligan VEGF dan Reseptor VEGF ( Rini, et al., 

2005)  

 

Sitokin akan meningkatkan pertumbuhan kanker dan menginduksi ekspresi 

protein sinyal seperti Slit2 yang akan mengembangkan pembentukan jaringan 

penghubung pembuluh darah dan sel kanker. Jalur PI3K dan Ras juga dapat 

meningkatkan ekspresi HIF dengan cara meningkatkan translasi HIF, selain pada 

hipoksia. Kerusakan jaringan normal, keadaan ischemia dan inflamasi akan 

mengakibatkan munculnya makrofag dan bone marrow-derived inflammatory cell 

(BDMC) pada area pertumbuhan sel kanker, dimana monosit itu akan menginduksi 

angiogenesis dengan cara yang sama, yaitu dengan pelepasan protein yang akan 

menginduksi pembentukan pembuluh darah baru. 

 

Gambar 2.3 Ekspresi VEGF pada sel kanker kolon WiDr (a) Sel tidak menunjukkan 

ekspresi VEGF dengan pembesaran 40x (b) Sel menunjukkan ekspresi 
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VEGF dengan pembesaran 40x (c) Sel tidak menunjukkan ekspresi 

VEGF dengan pembesaran 400x (d) Sel menunjukkan ekspresi VEGF 

dengan pembesaran 400x (Puspita dkk, 2009). 

 

Ekspresi protein VEGF dapat dideteksi dengan metode imunohistokimia pada 

berbagai pembuluh darah. Gambar 2.3 menggambarkan tentang ekspresi VEGF yang 

dideteksi di sel kanker kolon WiDr (Puspita dkk, 2009). Sel WiDr  merupakan sel 

kanker kolon manusia yang diisolasi dari kolon seorang wanita berusia 78 tahun 

(Chen et al., 1987). 

 

2.3 Daun Tanaman Sambung Nyawa (Gynura procumbens) sebagai 

Kemopreventif Kanker 

 Sambung Nyawa (Gynura procumbens) merupakan tanaman yang tergolong 

famili Compositae, mempunyai kandungan kimia alkaloid, flavonoid, Saponin. Daun 

tumbuhan Gynura procumbens, L. Merr mengandung beberapa senyawa seperti 

flavonoid, sterol tak jenuh, triterpen, polifenol dan minyak atsiri (Sudarto dan 

Pramono, 1985; Asepganda S., 1988). Hasil penelitian Meiyanto dkk. (2004) 

menunjukkan pemberian ekstrak etanol Gynura procumbens sebesar 500 mg/kg BB 

dan 750 mg/kg BB mempunyai kemampuan penghambatan karsinogenesis pada 

kanker payudara tikus yang diinduksi DMBA. 
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Gambar 2.4 Tanaman Gynura Procumbens (Dokumentasi pribadi) 

 

 

Berdasarkan kenyataan empiris dan penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa tanaman Gynura procumbens memiliki 

potensi untuk dikembangkan sebagai obat anti-kanker. Senyawa-senyawa yang 

terkandung di dalam tanaman tersebut kemungkinan besar memiliki aktivitas sebagai 

anti-tumor melalui beberapa kemungkinan mekanisme, yakni sebagai penghambat 

proses signal transduksi, memacu cell cycle arrest, apoptosis, atau bahkan 

menghambat metastasis. Kandungan senyawa tanaman Gynura procumbens tersebut 

kemungkinan mempunyai aktivitas sebagai anti kanker, tidak hanya pada awal 

(inisiasi) terjadinya kanker sebagaimana yang telah diteliti oleh Sugiyanto, dkk 

(1993), tetapi juga pada stadium lanjut, yaitu pada keadaan displasia, invasive 

carcinoma, angiogenesis dan metastasis. 

Banyaknya senyawa yang terkandung di dalam ekstrak daun Gynura 

procumbens, maka kemungkinan mekanisme tersebut saling mendukung sehingga 
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menguatkan aksinya. (Tasminatun, 2005) Ekstrak etanolik daun Gynura procumbens 

yang diberikan seminggu tiga kali dengan dosis 250 mg/kg BB dan 750 mg/kg BB 

mempunyai kecenderungan menurunkan insidensi kanker payudara sebesar 10-20 % 

pada tikus yang diinduksi DMBA, juga menurunkan tumor multiplicity dan tingkat 

aktivitas proliferasi sel kanker.  

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari kecenderungan mekanisme aksi 

dari aktivitas ekstrak etanol daun tanaman tersebut terhadap jenis kanker tertentu 

(payudara) dan pada stadium tertentu (displasia, carcinoma in situ, metastasis dan 

angiogenesis). 

 Penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan dukungan nyata 

dalam bentuk data laboratorium mengenai khasiat tanaman tersebut sebagai 

antiangiogenesis. Rancangan penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap lebih 

rinci mengenai khasiat tanaman tersebut pada hambatan angiogenesis melalui 

pengamatan ekspresi VEGF.  
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BAB 3 MATERI DAN METODE 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan mulai bulan Desember 2010 – Maret 

2011 di laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta sebagai tempat pembuatan ekstrak etanol daun Gynura procumbens; 

Laboratorium Biologi Molekuler Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 

Surabaya, sebagai tempat inkubasi TAB, penyiapan bahan induksi, bahan uji, 

preparasi membran korioalantois, serta koleksi data; Laboratorium virologi Fakultas 

Kedokteran Hewan Universitas Airlangga sebagai tempat candling TAB; 

Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan 

Universitas Airlangga sebagai tempat sterilisasi alat; Laboratorium invitro Fakultas 

Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya sebagai tempat implantasi TAB;  

Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta sebagai tempat 

pembuatan sediaan imunohistokimia dan pengamatan ekspresi VEGF pada sel 

endotel. 

 

3.2 Bahan dan Materi Penelitian 

3.2.1 Bahan Penelitian 

3.2.1.1 Telur Ayam Berembrio 

Penelitian ini menggunakan TAB Specific Pathogen Free (SPF) dari 

pusvetma, berumur sembilan hari sebagai bahan untuk uji antiangiogenesis. Telur 
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Ayam Berembrio yang dipakai berasal dari induk ayam jenis Hubbard produksi PT. 

Wonokoyo. 

3.2.1.2 Tanaman 

Tanaman yang digunakan pada penelitian ini yaitu daun sambung nyawa 

(Gynura procumbens) dari daerah Tawangmangu, Karanganyar, Surakarta. Daun dari 

tanaman tersebut diambil secara acak dengan kondisi yang masih segar lalu diproses 

hingga mendapatkan ekstrak etanolnya. Ekstrak etanol Gynura procumbens 

menggunakan dosis 60, 75, 90 dan 110 �g.  

3.2.1.3 Induktor Angiogenesis 

Induktor angiogenesis yang digunakan adalah recombinant human bFGF dari 

Nako Pure Chemical Industries Ltd. Japan yang didapar dengan Tris-HCl pH 7,5.  

3.2.1.4 Bahan Kimia 

Bahan kimia yang digunakan diantaranya bahan untuk ekstraksi, yaitu 

Dimethylsulfoxide (DMSO) sebagai pelarut ekstrak, dan etanol 96 %. Selain itu 

digunakan larutan buffer Tris-HCl 0,01 M dengan pH 7,5 sebagai pelarut bFGF, 

formalin 10 % untuk mengawetkan membran korio alantois yang akan dibuat sediaan 

imunohistokimia, serta PBS, Hidrogen Peroksida, buffer sitrat, normal mouse serum, 

antibodi antiVEGF, antibodi IgG human anti rabbit, Dimetil Amino Benzene (DAB), 

hematoxilin eosin, etanol, xylol, gliserol gelatin sebagai bahan pembuatan sediaan 

imunohistokimia. 
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3.2.2 Alat Penelitian   

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi serangkaian peralatan 

sebagai berikut : Alat yang digunakan untuk pembuatan ekstrak etanol Gynura 

procumbens meliputi rotary evaporator, neraca elektrik (Shimadzu, tipe LS-6DT),  

pH meter TOA HM-60S, dan vortex (B7600nBarnstead Thermolyne, IQWA USA). 

Peralatan untuk implantasi ke dalam membran korio alantois embrio ayam meliputi 

bor atau mini drill, karet penyedot (Brand), alat candling, mikropipet (eppendorf), 

yellow tips, deck glass, Laminar Air Flow-hood dari Famco, lampu spiritus, dan alat 

gelas (Pyrex). Inkubator (Lab Line Imperial III) untuk menginkubasi telur yang sudah 

diimplantasi dan termometer untuk mengukur suhu inkubator. Peralatan untuk 

preparasi jaringan membran korio alantois setelah inkubasi : pinset, skalpel, dan 

gunting (Yamaco Stainless). Alat untuk pemeriksaan histologi yaitu mikroskop 

(Olympus  CX-21). 

 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Pembuatan Ekstrak Etanolik Daun Sambung Nyawa (Gynura procumbens) 

Daun Gynura procumbens dicuci bersih dengan air mengalir, ditiriskan, 

dijemur dengan panas matahari tidak langsung dengan ditutupi kain warna gelap. 

Setelah kering, diserbuk dan diayak hingga diperoleh serbuk daun Gynura 

procumbens. Sebanyak 500 gram serbuk diekstrak dengan cara maserasi 

menggunakan pelarut etanol 96% sebanyak 1,5 L. Pengadukan dilakukan dua kali 

yaitu pada pagi dan sore hari, setelah 3 x 24 jam dilakukan penyaringan. Ampas 
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dimaserasi kembali dengan pelarut etanol 96% sebanyak 1,5 L. Maserasi dilakukan 

tiga kali. Filtrat yang diperoleh dikumpulkan kemudian dienapkan, lalu disaring 

untuk selanjutnya diuapkan dengan pengurangan tekanan menggunakan rotary 

evaporator hingga diperoleh ekstrak kental.  

3.3.2 Induksi Angiogenesis dengan basic Fibroblast Growth Factor (bFGF) 

Induksi terjadinya pertumbuhan pembuluh darah baru pada membran korio 

alantois dilakukan dengan pemberian faktor angiogenesis yaitu bFGF. Induktor 

sebanyak 25 �g diencerkan dengan menambahkan 1 ml buffer Tris-HCl 10 mM, pH 

7,5 dalam keadaan dingin, sehingga diperoleh konsentrasi stok bFGF 25 ng/ �l. Pada 

implantasi pertama stok ini diambil sebanyak 80 �l kemudian diencerkan dengan 

penambahan sebanyak 120 �l buffer Tris-HCl 10 mM, pH 7,5 sehingga diperoleh 

konsentrasi  bFGF 10 ng / �l. Implantasi kedua stok ini diambil 60 �l kemudian 

diencerkan dengan penambahan sebanyak 120 �l buffer Tris-HCl 10 mM, pH 7,5 

sehingga diperoleh konsentrasi  bFGF 10 ng / �l. Implantasi ketiga stok ini diambil 

36 �l kemudian diencerkan dengan penambahan sebanyak 54 �l buffer Tris-HCl 10 

mM, pH 7,5 sehingga diperoleh konsentrasi  bFGF 10 ng / �l. Dosis bFGF yang 

diaplikasikan pada telur adalah 60 ng, dengan volume pengambilan sebanyak 6 �l 

dari stok bFGF dengan konsentrasi 10 ng / �l. 

3.3.3 Pembuatan Larutan Uji 

Ekstrak etanol G. procumbens ditimbang sebanyak 10 mg, kemudian 

dilarutkan dalam 2 % DMSO dalam aquabidestilata steril sehingga diperoleh stok 

dengan konsentrasi 1�g/ �l. Larutan uji disaring dengan filter 0,22 �m, dimasukkan 
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dalam flakon steril dan dibuat seri dosis. Dosis yang diinokulasikan pada CAM terdiri 

dari empat seri dosis yaitu 60, 75, 90, 110 �g per telur. Pembuatan larutan uji ini 

dilakukan dalam Laminar Air Flow-hood secara aseptis.  

3.3.4 Uji Daya Hambat terhadap Angiogenesis 

 Uji daya hambat terhadap angiogenesis dilakukan pada membran korio 

alantois embrio ayam yang berumur sembilan hari. Beberapa persiapan pada telur 

ayam berembrio dilakukan terlebih dahulu sebelum larutan uji diinokulasikan pada 

membran korio alantois. Tahap-tahap tersebut adalah : 

3.3.4.1 Penyiapan Subyek Uji 

Telur ayam berembrio umur sembilan hari diberi tanda pada kerabang telur 

yang meliputi batas ruang udara, lokasi embrio dan daerah yang akan dibuat lubang 

segiempat (jendela) berukuran 1 cm
2 

di atas embrio. Lokasi embrio diketahui melalui 

candling pada telur. Kerabang telur pada bagian kutub yang mengandung ruang udara 

dan kerabang di atas embrio disucihamakan dengan alkohol 70 %. Pada kedua daerah 

tersebut kemudian dibuat lubang kecil dengan menggunakan sebuah bor kecil/ mini 

drill. Udara dari ruang udara diaspirasi dengan bola karet sampai membran korio 

alantois yang melekat pada membran telur lepas. Perlakuan ini dilakukan dengan 

posisi telur horizontal, diruang gelap dan menggunakan teropong sehingga membran 

korio alantois dan ruang udara buatan yang terbentuk di atas embrio dapat terlihat. 

Telur disucihamakan lagi dan dimasukkan dalam Laminer Air Flow-hood dengan 

posisi horizontal dengan ruang udara buatan terletak dibagian atas. 
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3.3.4.2 Implantasi Larutan Uji ke dalam Telur 

Kerabang telur berembrio dipotong dengan gergaji (mini drill) hingga 

membentuk lubang segiempat dengan luas 1 cm
2
. Melalui lubang ini larutan uji 

diimplantasi ke dalam membran korio alantois. 

Subyek uji yang berupa telur di bagi dalam enam kelompok sebagai berikut :  

Kelompok I  :  Kelompok kontrol negatif, empat TAB dengan pemberian 

pelarut Tris-HCl dan DMSO 2% yang diinokulasikan ke 

dalam membran korio alantois melalui lubang pada ruang 

udara yang telah dipindahkan di atas posisi embrio. 

Kelompok II : Kelompok perlakuan nol, empat TAB dengan pemberian 

induktor, yaitu bFGF sebanyak 60 ng dan pelarut Tris-HCl 

dan DMSO 2% yang diimplantasikan ke dalam membran 

korio alantois melalui lubang pada ruang udara yang telah 

dipindahkan di atas posisi embrio. 

Kelompok III :  Kelompok perlakuan, empat TAB dengan pemberian 

induktor, yaitu bFGF sebanyak 60 ng dan ekstrak etanol 

Gynura procumbens sebanyak 60 µg dalam DMSO 2% yang 

diinokulasikan ke dalam membran korio alantois melalui 

lubang pada ruang udara yang telah dipindahkan di atas 

posisi embrio. 
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Kelompok IV :  Kelompok perlakuan, empat TAB dengan pemberian 

induktor, yaitu bFGF sebanyak 60 ng dan ekstrak etanol 

Gynura procumbens sebanyak 75 µg dalam DMSO 2% yang 

diinokulasikan ke dalam membran korio alantois melalui 

lubang pada ruang udara yang telah dipindahkan di atas 

posisi embrio. 

Kelompok V : Kelompok perlakuan, empat TAB dengan pemberian induktor, 

yaitu bFGF sebanyak 60 ng dan ekstrak etanol Gynura 

procumbens sebanyak 90 µg dalam DMSO 2% yang 

diinokulasikan ke dalam membran korio alantois melalui 

lubang pada ruang udara yang telah dipindahkan di atas 

posisi embrio.  

Kelompok VI : Kelompok perlakuan, empat TAB dengan pemberian induktor, 

yaitu bFGF sebanyak 60 ng dan ekstrak etanol Gynura 

procumbens sebanyak 110 µg dalam DMSO 2% yang 

diinokulasikan ke dalam membran korio alantois melalui 

lubang pada ruang udara yang telah dipindahkan di atas 

posisi embrio. 

Setelah diberi perlakuan, kemudian telur diinkubasi pada suhu 38
0
 C dan 

kelembaban relatif 60 % selama tiga hari atau 72 jam (Ribatti dkk, 1997). Setelah itu 

telur dibuka dengan cara menggunting cangkang telur menjadi dua bagian dimulai 

dari cangkang yang dekat dengan rongga udara. Isi telur dikeluarkan perlahan agar 
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membran korioalantois tetap melekat pada cangkang telur, setelah itu membran 

korioalantois yang terdapat pembuluh darah dikoleksi pada buffer formalin. 

Selanjutnya dilakukan pembuatan sediaan imunohistokimia. 

3.3.5 Pembuatan Sediaan Imunohistokimia 

Membran korioalantois TAB yang terdapat pembuluh darah dimasukkan dalam 

blok parafin dipotong setebal 3-4 µm dan diletakkan di atas slide polylisin kemudian 

diinkubasi semalam di inkubator pada suhu 45
0
 C. Selanjutnya dilakukan deparafinisasi 

dengan xilen sebanyak tiga kali masing-masing selama 3 menit. Dilanjutkan dengan 

pencucian dengan fosfat bufer salin atau yang sering disebut dengan phosphate buffer 

saline (PBS) sebanyak tiga kali masing-masing selama 5 menit. Preparat kemudian 

direndam dalam 3 % hidrogen peroksida (H2O2 dalam metanol) selama 20 menit, lalu 

dicuci dengan akuades dilanjutkan pencucian dengan PBS sebanyak tiga kali masing-

masing selama  5 menit. Selanjutnya dilakukan antigen retrieval dengan melakukan 

perendaman preparat dalam bufer sitrat pH 6,0 di dalam microwave. Lalu dibiarkan 

dingin selama 20-30 menit lanjutkan dengan pencucian PBS sebanyak tiga kali masing-

masing selama 5 menit. Penambahan 0,1% protease selama 20 menit pada 37 0C, 

didigesti dengan 100 µg/ml proteinase K dalam buffer (0,01 mol/l trish HCl pH 7,8 

0,005 mol/l EDTA dan 0,5 % SDS) selama 15 menit. Setelah itu dicuci dengan PBS 

selama 10 menit. Preparat diinkubasikan dalam normal mouse serum selama 5 menit. 

Selanjutnya normal mouse serum dibersihkan (tanpa cuci), preparat ditetesi dengan 

antibodi primer dalam antibodi diluent (perbandingan 1 : 50) IgG1 (antibodi 

monoklonal anti VEGF)  selama  60 menit atau semalam dalam lemari es (8
o
C). Dicuci 
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dalam PBS sebanyak tiga kali masing-masing selama 5 menit. Preparat diinkubasikan 

dengan antibodi sekunder IgG human anti rabbit  selama 5 menit, lalu dicuci dengan  

PBS  sebanyak tiga kali masing-masing selama 5 menit. Kemudian ditetesi dengan 

streptavidin-peroksidase selama 5 menit, lalu dicuci dengan  PBS  sebanyak tiga kali 

masing-masing selama 5 menit. Dilanjutkan dengan inkubasi dalam Dimetil Amino 

Benzene (DAB) selama 5-15 menit. Preparat dicuci dengan air mengalir selama 10-15 

menit, selanjutnya dilakukan counterstain dengan hematoxylin eosin selama 3-4 menit. 

Preparat dicuci dengan air mengalir 10-15 menit. Rehidrasi secara bertingkat dilakukan 

dengan etanol absolut, etanol 95%, etanol 80% dan xylol sebanyak dua kali. Terakhir 

dilakukan pemberian mounting media (gliserol gelatin)  sebelum ditutup dengan deck 

glass. Pembuatan sediaan  imunohistokimia dilakukan di Laboratorium Patologi 

Anatomi Rumah Sakit dr. Sardjito Yogyakarta. 

  

3.4 Rancangan Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental laboratorik (true-

experimental research) dengan menggunakan variabel bebas untuk mempengaruhi 

dampak akibat pada variabel tergantung, menggunakan subyek penelitian hewan 

percobaan yang diatur secara tertib dan ketat melalui randomisasi. Sebagai tujuan 

ditetapkan secara jelas internal validity dan eksternal validity. 

 Rancangan penelitian pada eksperimental laboratorik ini merupakan control 

group post-test only design : untuk menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab-

akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental, satu 
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atau lebih kondisi perlakuan dan memperbandingkan hasilnya dengan satu atau lebih 

kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dibentuk dengan prosedur random, sehingga keduanya dapat 

dianggap setara. Selanjutnya kelompok eksperimen diberikan perlakuan, setelah itu 

dilakukan pengukuran variabel terikat pada kedua kelompok tersebut, dan hasilnya 

dibandingkan perbedaannya (Sugiyono, 2010). 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Beberapa peubah penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi: 

- Variabel Bebas   : Ekstrak etanol Gynura procumbens 

- Variabel Tergantung   : Ekspresi VEGF pada sel endotel 

- Variabel Antara   : bFGF 

- Variabel Kendali   :Umur TAB, suhu dan kelembaban 

inkubator, bahan pelarut (DMSO), dan waktu inkubator. 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis ekspresi VEGF dengan  Analisis 

Varian (Anava) uji Fisher (F) satu arah taraf kepercayaan 95% dan bila terjadi 

perbedaan signifikan dilanjutkan uji perbandingan rerata setiap kelompok perlakuan 

dengan uji Jarak Berganda Duncan. 
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3.7 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERLAKUAN 

NOL  

KONTROL 

NEGATIF 

EKSTRAK Gynura 
procumbens 

bFGF 60 ng 

TRIS HCL + 

DMSO 

60 µg   75 µg   90 µg  110 µg  

+ DMSO+ bFGF 60 ng 

 

MEDIA PAPER DISC 

INKUBASI 38ºC, 72 JAM 

FREEZER 24 JAM 

CANGKANG DIBUKA 

PEMBULUH DARAH MEMBRAN KORIOALANTOIS DIKOLEKSI 

DILAKUKAN UJI IMUNOHISTOKIMIA UNTUK MEMERIKSA 

EKSPRESI VEGF 

24 btr/@ 4 btr TAB umur 9 hari 

PELARUT DMSO 

+ TRIS HCl 
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BAB 4 HASIL PENELITIAN 

 

 Penelitian ini menggunakan bFGF sebagai inisiator untuk meningkatkan laju 

pembentukan pembuluh darah baru, karena bFGF merupakan salah satu regulator 

yang berperan dalam angiogenesis (Khurana, et al., 2003). Induksi bFGF dilakukan 

pada TAB umur sembilan hari, dituangkan pada permukaan paper dish dan 

dimasukkan dalam TAB pada permukaan pertumbuhan embrio. Hasil induksi 

angiogenesis oleh bFGF pada kelompok perlakuan nol telah menunjukkan adanya 

pembentukan pembuluh darah baru yang terbentuk di sekitar paper dish dan ada pula 

yang menjulur ke permukaan paper dish.  Hasil tersebut tidak ditemukan pada 

kelompok kontrol negatif yang hanya diberi placebo. Pernyataan ini ditunjukkan pada 

Gambar 4.1. 

 

 

 

A B 
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Gambar 4.1 Pertumbuhan pembuluh darah baru pada membrane korioalantois TAB, 

(A)  kelompok perlakuan nol bFGF, (B) Kelompok kontrol negatif 

placebo. 

 

Keberhasilan bFGF dalam menginduksi pembetukan pembuluh darah baru 

pada membrane korioalantois TAB, merupakan langkah awal untuk melakukan 

penelitian dan pengamatan tentang aktifitas tanaman sambung nyawa (Gynura 

procumbens) yang diduga dapat menghambat angiogenesis melalui hambatan 

ekspresi VEGF. 

Vascular Endothelial Growth Factor merupakan regulator positif untuk 

angiogenesis yang aktivitasnya dipicu oleh bFGF. Pengamatan ekspresi VEGF 

dilakukan pada kelompok kontrol negatif  placebo, kelompok perlakuan nol dan 

kelompok perlakuan ekstrak daun Gynura procumbens berbagai dosis yaitu 60, 75, 

90 dan 110 µg pada setiap TAB. Pengamatan ekspresi VEGF pada sel endotel 

dilakukan dengan teknik imunohistokimia, sebagai reagen pelacak digunakan 

antibodi monoklonal anti VEGF. Visualisasi pengamatan mikroskopis tampak adanya 

ikatan antibodi anti VEGF dan ligan reseptor VEGF pada sitoplasma dan permukaan 

membran sitoplasma, sehingga dapat dilihat dengan adanya warna coklat pada 

sitoplasma sel (Puspita dkk., 2009). 

Hasil gambar pengamatan ekspresi VEGF pada kelompok perlakuan nol 

tampak pada sel endotel yang tersebar pada potongan pembuluh darah baru 

didominasi oleh adanya warna coklat. Hal tersebut sangat kontras bila dibandingkan 

dengan kelompok kontrol negatif yang hanya diberi pelarut, lebih didominasi warna 

biru pada sitoplasma sel endotel. Hasil gambar ekspresi VEGF pada pemberian 
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ekstrak Gynura procu

dengan peningkatan 

pengamatan mikrosk

pada Gambar 4.2. 

 

 

A 

C 

 

cumbens semakin berkurang warna coklat pada

n dosis ekstrak dari 60 µg sampai deng

skopis ekspresi VEGF pada setiap kelompok

B 

D 

ada sitoplasma seiring 

ngan 110 µg. Hasil 

ok perlakuan tampak 
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Gambar 4.2 Ekspresi VEGF pada sel endotel pembuluh darah membran korioalantois 

TAB, A) kelompok perlakuan nol bFGF 60 ng dengan pembesaran 400x, 

B) kelompok kontrol negatif pelarut dengan pembesaran 400x, C) 

kelompok perlakuan ekstrak 75 µg dengan pembesaran 400x, D) 

kelompok perlakuan ekstrak 110 µg dengan pembesaran 400x. Tanda 

panah menunjukkan ekspresi VEGF. 

 Hasil pengamatan mikroskopis ekspresi VEGF dilanjutkan dengan melakukan 

penghitungan terhadap sel endotel yang tampak berwarna coklat. Penghitungan 

dilakukan terhadap tiga lapang pandang selanjutnya dijumlahkan minimal pada 100 

sel.   Data penghitungan yang diperoleh dari semua kelompok perlakuan dilakukan 

analisis statistik dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS 13.0 vertion for 

windows. Analisis data diawali dengan uji normalitas One-sample Kolmogorov-

Smirnov, setelah semua data dari setiap kelompok perlakuan dimasukkan pada 

program, maka didapatkan hasil probabilitas atau p = 0.896, ini berarti data 

berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05 (p>0,05). Setelah didapat hasil uji 

normalitas data, maka selanjutnya untuk mengetahui perbedaan rerata jumlah 

ekspresi VEGF dengan pemberian ekstrak Gynura procumbens berbagai dosis 

dilakukan analisis varian uji F. Hasil yang diperoleh adalah signifikan (p<0.05). Hal 

tersebut menunjukan bahwa terdapat perbedaan nyata pada pemberian ekstrak 

Gynura procumbens dengan berbagai dosis terhadap jumlah VEGF yang 

diekspresikan pada sel endotel pembuluh darah baru korioalantois TAB. 

Adanya perbedaan signifikan pada uji F, maka perlu dilakukan uji lanjutan.  

Perbedaan rerata ekspresi VEGF antar perlakuan dapat dijelaskan melalui uji lanjutan 

menggunakan uji jarak berganda Duncan. Rerata ekspresi VEGF dan persentase 

hambatan VEGF pada setiap kelompok perlakuan dapat dilihat pada tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Rerata jumlah ekspresi VEGF pada setiap kelompok perlakuan 

 

No Kelompok Perlakuan Rerata 

I Kontrol negatif 

(Tris HCl dan DMSO) 

48,75
c
 ± 7,89 

II Perlakuan Nol 

(bFGF 60 ng + Tris HCl dan DMSO) 

153,75a ± 21,40 

III Perlakuan I 

(Ekstrak G.procumbens 60 µg+ bFGF 60 ng) 

135,25
a
 ± 20,22 

IV Perlakuan II 

(Ekstrak G.procumbens 75 µg+ bFGF 60 ng) 

93,00
b
 ± 32,61 

V Perlakuan III 

(Ekstrak G.procumbens 90 µg+ bFGF 60 ng) 

93,00
b
 ± 15,08 

VI Perlakuan IV 

(Ekstrak G.procumbens 110 µg+ bFGF 60 ng) 

76,25bc ± 24,78 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata 

(p<0,05) 

 

 Hasil penghitungan rerata ekspresi VEGF tertinggi didapatkan pada perlakuan 

nol pemberian bFGF 60 ng tanpa ekstrak (II) yaitu sebesar 153,75 ± 21,40 dan rerata 

tesebut tidak berbeda nyata (p>0,05) dengan perlakuan ekstrak 60 µg (III) , yaitu 

135,25 ± 20,22. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian ekstrak 60 µg belum 

memberikan hasil yang baik untuk menghambat ekspresi VEGF. Ekspresi VEGF 

yang rendah didapatkan pada kelompok kontrol pelarut (I) yaitu 48,75 ± 7,89 dan 

kelompok ekstrak 110 µg (VI) yaitu 76,25 ± 24,78, kedua kelompok perlakuan 

tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (p>0,05). Kelompok 
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perlakuan I dan VI memberikan hasil yang terbaik terhadap hambatan ekspresi 

VEGF, hasil tersebut berbeda nyata (p<0,05) dibandingkan dengan kelompok 

perlakuan II dan III. Perlakuan ekstrak 75 µg (IV) dan 90 µg (V) memberikan hasil 

rerata yang relatif sama yaitu  93,00 ± 32,61 dan 93,00 ± 15,08. Kelompok perlakuan 

IV dan V juga memberikan hasil rerata ekspresi VEGF yang berbeda nyata (p<0,05) 

dibandingkan dengan kelompok perlakuan bFGF (II) dan III.  

 Hasil ekspresi VEGF secara keseluruhan dari setiap kelompok perlakuan 

menunjukkan bahwa dimulai dari pemberian ekstrak Gynura procumbens 75, 90 dan 

110 µg telah terjadi penurunan ekspresi VEGF dibandingkan dengan kelompok 

perlakuan nol bFGF dan kelompok kontrol ekstrak 60 µg. Pemberian ekstrak 110 µg 

merupakan yang terbaik dalam menurunkan ekspresi VEGF dan peningkatan 

hambatan VEGF. 
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Gambar 4.3 Grafik rerata jumlah ekspresi VEGF dan standart deviasi. Keterangan: 

tanda bintang menunjukkan berbeda nyata. 
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BAB 5 PEMBAHASAN 

 

5.1 Induksi Angiogenesis pada Membran Korioalantois TAB  oleh bFGF 

 Penelitian yang telah dilakukan pertama memberikan hasil induksi 

angiogenesis oleh regulator angiogenesis bFGF yang terjadi pada membran 

korioalantois TAB mulai umur sembilan sampai dengan 12 hari. Pembentukan 

pembuluh darah baru tersebut terjadi pada kelompok perlakuan nol bFGF tanpa 

ekstrak, sedangkan pada kelompok kontrol pelarut tanpa bFGF tidak terjadi 

pembentukan pembuluh darah baru disekitar maupun di permukaan paper dish. Hasil 

tersebut telah membuktikan bahwa bFGF dengan dosis 60 ng mampu menginduksi 

terjadinya pertumbuhan pembuluh darah baru di sekitar dan di permukaan paper dish 

yang diimplantasikan pada membran korioalantois TAB. Peran bFGF sebagai growth 

factor dalam induksi angiogenesis tampaknya sesuai dengan hasil penelitian Ribatti 

(1999) yang menyatakan bahwa dari sekian banyak faktor angiogenik yang telah 

berhasil diidentifikasi, diketahui bahwa bFGF merupakan salah satu faktor 

angiogenik utama yang berperan dalam angiogenesis. 

 Tiga parakrin faktor pertumbuhan yang juga diketahui sebagai sitokin 

berperan pada vaskulogenesis adalah bFGF, VEGF, dan angiopoietin-1 (Ang1). 

Semua faktor tersebut dikonsentrasikan oleh sel mesenkim pada matrik ekstraseluler 

sebagai tempat terjadinya hematopoesis dan memberikan kontribusi pembentukan sel 

darah dan limfosit. Peran pada skala yang lebih besar pertama kali adalah bFGF 

karena bertanggung jawab untuk sel mesoderm spesifik membentuk hemangioblast, 
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pembentukan hemangioblast memicu aktivitas VEGF untuk mendegradasi 

hemangioblast menjadi angioblast dan selanjutnya angioblast mengalami deferensiasi 

menjadi sel endotel yang disatukan oleh jaringan kolagen dan matrik ekstraseluler 

untuk membentuk pembuluh darah, sehingga terjadi vaskularisasi pada jaringan 

membran korioalantois (Gilbert,  2003).   

 Diketahuinya beberapa faktor pertumbuhan memberikan kontribusi bagi 

angiogenesis, maka sebagai fokus  utama dalam penghambatan angiogenesis 

ditujukan dengan cara menghambat aktifitas faktor pertumbuhan (angiogenic factor). 

Anti angiogenesis (angiogenesis inhibitor) dikembangkan dengan dua cara, yaitu : 1) 

target utama adalah terhadap faktor angiogeniknya dan 2) terhadap reseptornya, 

mekanismenya adalah dengan menghambat aktifitas molekul faktor angiogenik yang 

akan menginduksi enzim ekstraseluler matrix yang akan merusak dinding sel endotel 

pembuluh darah dan menghambat proliferasi sel endotel (Anas, 2010). 

 

5.2 Hambatan Ekspresi VEGF oleh Ekstrak Gynura procumbens 

 Berdasarkan hasil pengamatan mikroskopis terhadap ekspresi VEGF, tampak 

pada gambar bahwa ekspresi VEGF ditunjukkan dengan adanya warna coklat pada 

sitoplasma sel yang merupakan komplek ikatan ligan VEGF dengan reseptor VEGF 

terdeteksi oleh antibodi anti VEGF yang terikatspesifik dengan ligan VEGF. Konsep 

ekspresi VEGF tersebut tampaknya sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Puspita dkk. (2009) bahwa terjadi ekspresi VEGF pada sitoplasma sel yang 

diberi induktor bFGF. Menurut Giovana et al ( 2009), menyatakan bahwa ikatan 
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reseptor VEGF dan ligan spesifik VEGF terjadi pada domain transmembran dan 

sitoplasmik, bahkan dikatakan pula bahwa VEGF diketahui sebagai promotor 

angiogenesis dan merupakan regulator endogen untuk integritas endotel, beberapa 

senyawa anti VEGF dapat menyebabkan disfungsi endotel dan penurunan 

anngiogenesis. Konsep mekanisme ekspresi VEGF juga ditampilkan oleh hasil 

penelitian Kumaran et al  (2009), seperti tampak pada Gambar 5.1. 

 

Gambar 5.1 Mekanisme ekspresi VEGF pada yang terjadi pada sitoplasma dan 

permukaan membran. Tampak komplek ikatan ligan VEGF, reseptor 

VEGF dan antibodi anti VEGF.  

Neuropilins (NRs), Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 

(VEGFR), Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs), Delta-like ligand-4 
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(DLL4), Notch intracellular domain (NCID), Protein kinase C (PKC) 

PlGF=placental-like growth factor (Kumaran, et al., 2009) 

 

Hasil pengamatan jumlah sel yang mengekspresikan VEGF menunjukkan 

adanya perbedaan yang nyata (p<0,05) terhadap pemberian ekstrak daun Gynura 

procumbens, demikian pula terdapat hambatan ekspresi VEGF terutama pada 

pemberian ekstrak seiring dengan peningkatan dosis 75, 90 dan 110 µg. Hambatan 

ekspresi VEGF merupakan salah satu faktor yang menyebabkan hambatan pada 

pembentukan pembuluh darah baru. Hal tersebut sesuai pernyataan Kerbel dan 

Folkman (2002) yang menyatakan bahwa hambatan terhadap salah satu faktor 

pertumbuhan seperti bFGF, VEGF dan TGFα secara langsung menghambat 

angiogenesis dan neovaskularisasi.  Diduga bahwa apabila ada agen kimia yang 

mampu menghambat neovaskularisasi, maka agen kimia tersebut berpotensi besar 

dalam terapi pengobatan berbagai penyakit, termasuk kanker (Ribatti et al., 1997).  

 Ekstrak Gynura procumbens tampaknya berperan penting dalam hambatan 

angiogenesis melalui penurunan ekspresi VEGF, hal tersebut tampak jelas dari hasil 

penghitungan ekspresi VEGF kelompok perlakuan ekstrak terutama dosis 110 µ 

dibandingkan dengan kelompok perlakuan nol yang diberi bFGF tanpa ekstrak 

menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05). Kandungan flavonoid mempunyai 

peran dalam menghambat beberapa faktor pertumbuhan angiogenesis maupun tumor. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Wen-fu Tan (2002) yang 

menyatakan bahwa quercetin yang terkandung dalam flavonoid ekstrak daun Gynura 

procumbens menekan pertumbuhan tumor in vitro dan in vivo melalui hambatan 
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aktivitas tirosin kinase, sedangkan pertumbuhan tumor merupakan salah satu pemicu 

aktivitas faktor pertumbuhan angiogenesis, salah satunya VEGF, untuk memulai 

proses pembentukan pembuluh darah baru (Kristy dan Ferrara, 2002).  

 Kandungan beberapa senyawa aktif dalam ekstrak daun Gynura procumbens 

seperti β sitosterol, 4-hidroksi-4 metil-2-pentanon, quercetin dan resveratrol diduga 

mempunyai aktivitas sebagai antikanker melalui beberapa kemungkinan mekanisme, 

yaitu sebagai penghambat proses sinyal tranduksi, memacu cell cycle arrest, 

apoptosis dan bahkan menghambat metastasis. Hal tersebut didasarkan atas hasil 

penelitian penghambatan tumor paru dan lambung pada mencit yang diinduksi 

Benzo(a)piren (Sugianto, dkk. 2003). Hamid, dkk (2009) membuktikan bahwa 

ekstrak Gynura procumbens 300 mg/kg BB yang diberikan selama tiga minggu, 

seminggu sebelum inisiasi DMBA pada tikus, mampu menurunkan ekspresi p53 

mutan sel kelenjar mamae. Tahap awal karsinogenesis mampu menurunkan ekspresi 

Cytochrom P450 1A1 (CYP1A1) dan meningkatkan ekspresi Glutathion S-

transferase µ (GSTµ), hal tersebut menunjukan peran ekstrak Gynura procumbens 

sebagai blocking agent dan suppressing agent pada karsinogenesis kelenjar mamae. 

Berdasarkan hasil pengamatan secara keseluruhan tampak bahwa ekstrak 

Gynura procumbens  mampu mengadakan hambatan pertumbuhan pembuluh darah 

baru atau angiogenesis. Ekstrak etanol daun Gynura procumbens mempunyai 

kandungan flavonoid utama quercetin dan resveratrol yang diduga mempunyai 

khasiat sebagai anti karsinogenesis dengan kemungkinan kinerja menghambat sinyal 

transduksi pada onkogen kaskade, memacu cell cycle arrest, peningkatan apoptosis 
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dan hambatan metastasis (Sugiyanto, dkk., 2003). Igura, et al.(2001) juga 

menyatakan bahwa resveratrol dan quercetin pada kadar 100 µM mampu 

menghambat aspek-aspek angiogenesis (proliferasi, migrasi sel endotelial dan 

pembentukan pipa pembuluh darah). Silymarin, suatu flavonoid antioksidan, sedang 

dikembangkan sebagai agen inhibitor terhadap enzim COX-2 (cyclooxigenase-2) 

(Tosetti et al., 2002). Senyawa ini menurunkan jumlah sel HUVEC (sel endothelial) 

pada kadar 50 µg/ml. Masferrer et al (2000) melaporkan bahwa angiogenesis 

dihambat oleh inhibitor COX-2 yang diinduksi bFGF. Cyclooxigenase-2 berperan 

pada proses angiogenesis melalui sintesis prostaglandin (PG). Prostaglandin 

berperan penting di dalam induksi VEGF, oleh karena itu penghambatan aktivitas 

COX-2 akan berakibat pada penghambatan angiogenesis (Masferrer et al., 2000). 

Terdapat dugaan bahwa kandungan senyawa yang ada dalam ekstrak Gynura 

procumbens mungkin bertindak sebagain inhibitor aktivitas COX-2 yang dipicu oleh 

angiogenik bFGF. Mekanisme hambatan angiogenesis melalui hambatan ekspresi 

VEGF, berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dapat 

dijelaskan bahwa kandungan flavonoid ekstrak Gynura procumbens diduga atau 

kemungkinan menghambat reseptor VEGF (VEGFR2) melalui hambatan aktivitas 

MMP, tirosin kinase dan COX-2.  
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BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang hambatan ekspresi Vascular Endothelial 

Growth Factor oleh ekstrak daun Gynura procumbens pada pembuluh darah 

membran korio alantois telur ayam berembrio, disimpulkan : 

1. Ekstrak Gynura procumbens dalam berbagai dosis dapat menghambat 

ekspresi VEGF pada sel endotel pembuluh darah membran korioalantois 

Telur Ayam Berembrio (TAB) yang diinduksi bFGF dengan menggunakan 

metode imunohistokimia 

2. Ekspresi VEGF terendah dan hambatan ekspresi VEGF tertinggi terdapat 

pada kelompok perlakuan dengan pemberian ekstrak Gynura procumbens 110 

µg. 

 

6.2 Saran 

 Saran yang dapat diajukan setelah diperoleh hasil penelitian secara 

keseluruhan adalah sebagai berikut : 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengamatan terhadap beberapa 

variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap mekanisme angiogenesis. 

2. Berdasarkan metode tentang model induksi angiogenesis yang sederhana 

dengan TAB, disarankan untuk menggunakan bahan tanaman lain yang 

berkhasiat sebagai anti angiogenesis. 
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RINGKASAN 

 

Angiogenesis adalah proses pembentukan pembuluh darah baru yang terjadi 

secara normal dan sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. 

Angiogenesis juga memberikan kontribusi pada karsinogenesis atau pertumbuhan sel 

kanker yang tidak terkendali dan bersifat ganas, berkembang menjadi suatu yang 

bersifat patologis seperti keadaan inflamasi dan beberapa penyakit infeksi (Anas, 

2010). 

Proses angiogenesis sebagai indikator adanya perubahan status sel kanker dari 

benigna menjadi maligna. Perkembangan sel kanker terutama yang bersifat maligna 

menginduksi terbentuknya angiogenesis dengan mengaktivasi beberapa faktor 

pertumbuhan seperti VEGF, bFGF, PDGF, EGF dan TNFα (Papetti dan Herman, 

2002). 

Ekstrak Gynura procumbens berperan penting dalam hambatan angiogenesis 

melalui penurunan ekspresi VEGF. Quercetin yang terkandung dalam flavonoid 

ekstrak daun Gynura procumbens menekan pertumbuhan tumor invivo dan invitro 

melalui hambatan aktifitas tirosin kinase (Wen-fu-tan, 2002). Quercetin dan 

resveratrol juga mampu menghambat proses sinyal tranduksi, memacu cell cycle 

arrest, apoptosis, dan menghambat metastasis. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas ekstrak daun Gynura 

procumbens berbagai dosis dalam menghambat ekspresi VEGF. Penelitian tersebut 

dilakukan sebagai upaya mencegah pertumbuhan kanker, karena angiogenesis 
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merupakan salah satu penyebab terjadinya karsinogenesis. Penelitian ini 

menggunakan 24 butir telur ayam berembrio (TAB) yang terbagi dalam 6 kelompok 

perlakuan, terdiri dari kelompok I: 4 butir TAB merupakan kelompok control 

negative pelarut, kelompok II: 4 butir TAB merupakan kelompok perlakuan nol 

diinokulasi dengan bFGF 60 ng, kelompok III-VI: terdiri 4 butir TAB dalam setiap 

kelompok, merupakan perlakuan yang diberi ekstrak Gynura procumbens sebesar 60, 

75, 90 dan 110 µg + bFGF 60 ng. Semua bahan uji diinokulasikan pada TAB melalui 

media paper dish. TAB yang digunakan berumur Sembilan hari dan diinkubasi 

selama 72 jam. Ekspresi VEGF pada pembuluh darah membrane korioalantois 

diamati dengan metode imunohistokimia menggunakan antibody anti VEGF. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0.05) pada 

pemberian ekstrak Gynura procumbens terhadap ekspresi VEGF. Hasil hambatan 

VEGF yang nyata terdapat pada pemberian ekstrak Gynura procumbens dosis 75, 90 

dan 110 µg. Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa ekstrak Gynura procumbens 

mampu menghambat ekspresi VEGF pada pembentukan pembuluh darah baru 

membrane korioalantois TAB. 
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LAMPIRAN : 

 Lampiran 1. Data Hasil Penghitungan Ekspresi VEGF Mikroskopis dengan Metode 

Imunohistokimia 

 

PERLAKUAN L.P I L.P II L.P III JUMLAH  

PERLAKUAN I      

1 39 45 60 144 

2 40 57 57 154 

3 36 35 36 107 

4 29 46 61 136 

PERLAKUAN II     

1 20 23 33 76 

2 19 24 24 67 

3 26 22 41 89 

4 49 40 51 140 

PERLAKUAN III     

1 26 37 29 92 

2 47 30 32 109 

3 39 28 31 98 

4 25 22 26 73 

PERLAKUAN IV     

1 25 32 35 92 

2 12 18 17 47 

3 32 45 24 101 

4 15 27 23 65 

PERLAKUAN NOL     

1 57 59 59 175 

2 58 58 53 169 

3 48 51 40 139 

4 48 44 44 132 

KONTROL NEGATIF     

1 14 16 12 42 

2 10 17 15 42 

3 13 21 23 57 

4 21 17 16 54 
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Lampiran 2. Analisis Data Statistik Ekspresi VEGF dengan SPSS Versi 13.0 

NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Ekspresi VEGF 

N 24 

Normal Parametersa Mean 99.8333 

Std. Deviation 40.45789 

Most Extreme Differences Absolute .120 

Positive .097 

Negative -.120 

Kolmogorov-Smirnov Z .588 

Asymp. Sig. (2-tailed) .880 

a. Test distribution is Normal.  

Oneway 

Descriptives 

Ekspresi VEGF          

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimu

m 

Maxim

um 

 Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Kontrol Negatif 

Pelarut 
4 48.7500 7.88987 3.94493 36.1955 61.3045 42.00 57.00 

Perlakuan Nol bFGF 

60 ng 
4 153.7500 21.40249 10.26625 120.0782 185.4218 132.00 175.00 

Perlakuan Ekstrak G. 

procumbens 60 

mikro gram 

4 135.2500 20.22169 10.11084 103.0728 167.4272 107.00 154.00 

Perlakuan Ekstrak G. 

procumbens 75 

mikro gram 

4 93.0000 32.60879 16.30440 41.1121 144.8879 67.00 140.00 

Perlakuan Ekstrak G. 

procumbens 90 

mikro gram 

4 93.0000 15.07758 7.53879 69.0082 116.9918 73.00 109.00 

Perlakuan Ekstrak G. 

procumbens 110 

mikro gram 

4 76.2500 24.78407 12.39203 36.8130 115.6870 47.00 101.00 

Total 24 99.8333 40.45789 8.25843 82.7495 116.9172 42.00 175.00 
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ANOVA 

Ekspresi VEGF       

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 29254.333 5 5850.867 12.548 .000 

Within Groups 8393.000 18 466.278   

Total 37647.333 23    

Post Hoc Tests 

Homogeneous Subsets 

Ekspresi VEGF 

Duncan     

Kelompok Perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Kontrol Negatif Pelarut 4 48.7500   

Perlakuan Ekstrak G. procumbens 

110 mikro gram 4 76.2500 76.2500 

 

Perlakuan Ekstrak G. procumbens 

75 mikro gram 4 

 

93.0000 

 

Perlakuan Ekstrak G. procumbens 

90 mikro gram 4 

 

93.0000 

 

Perlakuan Ekstrak G. procumbens 

60 mikro gram 4 

  

135.2500 

Perlakuan Nol bFGF 60 ng 
4 

  
153.7500 

Sig.  .088 .313 .267 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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SLIDE  

Dikeringkan+dilabel 

 

Fiksasi dlm lar. Xylen 

(10 menit) Cuci dengan PBS 3x ( @ 5menit) 

Tetesi H2O2 3% (20menit) Cuci dengan air 

(3-5menit) 

Cuci dengan PBS 3x ( @ 5menit) 

 

Tetesi normal serum (blocking) (5menit) 

Keringkan tepinya 

Pemberian antibodi anti VEGF 

(selama 60 menit dlm suhu kamar) 

Tetesi dengan biotin 

(5menit) 

Buang antibodi 

Cuci dengan PBS 3x ( @ 5menit) 

 

Cuci dengan PBS 3x  

(@ 5menit) 

Tetesi dengan Streptavidin (5menit) 

Cuci dengan PBS 3x ( @ 5menit) 

 

Lar. PBS harus baru 

Tetesi dengan       

DAB 

(8menit) 

Counterstaining dengan 

HE meyer (2-4 menit) MOUNTING 

Cuci dengan air mengalir 

Pemotongan jaringan 

Cuci dengan 

air mengalir 

(10-15menit) 

Lampiran 3. Skema Prosedur Kerja Imunohistokimia untuk Ekspresi VEGF 
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Lampiran 4.  Gambar Kegiatan Penelitian  

   

 

  

  

    

 

    

 

Ekstrak Gynura procumbens 

Paper dish bFGF Filter Holder 

Aquabidestilata steril Bahan-bahan Tris HCl 

Inkubator  Timbangan  Sectioning set 

Menimbang Bahan Autoclave Persiapan Sterilisasi I 
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Persiapan Sterilisasi II Persiapan Sterilisasi III Candling TAB 

Melubangi cangkang TAB  Melubangi cangkang TAB Melubangi cangkang TAB  

Memindahkan ruang udara Memasukkan paper dish Menutup lubang TAB 

Labeling TAB Inkubasi TAB 72 Jam Preparasi TAB 

Uji IHC Uji IHC Uji IHC 
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